Hej Ann-Christin,
Jag heter /personuppgifter avlägsnade i denna version/, bor på
Reimersholme, seniorlägenhet. När jag flyttade hit blev
jag jätteglad över den fantastiska möjligheten att kunna bada
alldeles inpå knuten. I våras har ni också snyggat till och gjort i
ordning "badbryggan" vid Reimers, mittemot Gröndal. Tack för det.
Det är många som utnyttjar denna badmöjlighet, barn unga ... Fullt
på dagtid. Men det är också många äldre som vill göra det. Vi är
några kvinnor i "mogen ålder" som också vill njuta av vattnet,
särskilt vid värmebölja, och nu när man får hålla sig hemmavid i
corona-tid. Vi har gått ner tidigt på morgonen. Men för en del av
oss har det varit väldigt svårt med den branta, halkiga stegen ner till
vattnet, för att inte tala om att ta sig upp. Vågar inte ! Avstår. Är
man ung är det inga problem, man klättrar. Men vi som bor härmånga äldre- är inga klättrare - artros och andra krämpor som
kommer med åldern sätter hinder i vägen - även om vi inte är
"lastgamla". Jag och mina grannar, väninnor, och många andra
seniorer har därför en bön – en innerlig önskan - att kunna få
möjlighet att njuta av vattnet via en enkel liten badtrappa med räcke
på ena sidan, ungefär som på Långholmen. Den kunde placeras
längst ut, i andra änden av själva "badbryggan". Behöver inte gå så
långt ut och inte vara så komplicerad.
Att kunna bada är friskvård, och sorgen var stor när
Liljeholmsbadet stängde, det var en fin friskvårdsmöjlighet. Vi
hoppas innerligt att denna vår önskan, mitt/vårt förslag
kan bli verklighet !
Med vänlig hälsning,
Personuppgifter avlägsnade i denna version
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